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Pu heenjohtajalta
Määrätietoinen ja

positiivinen asenne sekä

periksiantamattomuus,

siinä Kalevan Kierroksen

voittajan Juha Lehtosen eväät

ykkössijaan tämän vuoden

kierroksella.

Harva on niin ylivoimainen taidoiltaan ja voimil-
iaan. että pystyisi suvereen,sti voittamaan vail
luottaen niihin ominaisuuksiin, vaan tarvitaan myös
hyviä henkisiä ominaisuuksia. Meistä varmaan
jokainen toivoisi niitä löytyvän itsestämmekin pyr-

kiessämme omiin tuloksiimme niin ufheilussa kuin

muussakin elåmässä. Onneksi olkoon Juha!

Kuluvan vuoden kierfoksella on nähty monen
muunkin urheilijan kohdalla, että systemaattinen
harjoittelu tuottaa tulosta, mutta se eitule ilmai-
seksi. Panostaminen Kalevan Kierrokselle vaatii

aikaa, ei vähiten, koska kestävyyslajeihin jo si-

nänså vaaditaan aikaa, mutta erityisesti koska

meidän lajikiiorrme on lavea ia kausi pitkä. lh-

misen kekseliäisyys on rajaton ja niinpä mekrn

kilpailemme yhä useamman vapaa-ajanviettotavan
kanssa. Kuitenkin tänäkin vuonna 250 henkeä
suoitti hyväksytysti Kalevan Kierroksen ja niiden
lisäksi oli useita yhdestä kolmeen osakilpailuun
osallistunutta.

Yhdistyksen hallitus on kokoontunut kuusi kertaa.

Työmme on ollut ennen kaikkea kierfoksen osakil-
pailujen pyörittåmiseen liittyvää. ltse kilpailuthan
aina järjestetään alihankintana, mutta niiden järjes-

Osmo Ojala

teleminen alkaa jo kahdesta kolmeen vuotta etu-
käteen järjestäjien kilpailuttamisella ja valinnalla.
Työn lopputuloksen näemme aina kunkin vuoden
osakilpailussa. Kieroksen hengen mukaisesti
yleensä kilpailupaikat pysyvät kahdesta kolmeen
vuoteen samoina. Hallituksen osakilpailuvastaavat
kantavat suurimman vastuun osakilpailujen järjes-
telyjen valvonnasta. Osakilpailuvastaavina ovat
toimineet Erkki: luistelu ja soutu, Antero: hiihto
ja juoksu, Pekka: pyöräily ja Sanna: suunnistus.
Suufet kjitokset heille suuresta panoksesta kier-
roKsen e(een,

Viime vuonna aloitettu iso tietojärjestelmäre-
monlti on tätä kirjoitetlaessa saatettu lållä e'ältå
melkein loppuun. Kun vuoden alkuun mennessä
saatiin ilmoittautuminen ja pistelasku pelaamaan,

on vuoden aikana kuitenkin vie ä jouduttu vähän
hiomaan joitakin osia, mm. soudun ilmoittautumi-
nen tuottijonkln verran lisää koodaamista. Samoin
vuoden päättämiseen liittyvät vanhojen tilastojen
yhdistäminen ja kaikki vuosikirjaan ja palkintoihin

liittyvä iyö on tehty syksyn aikana. Kiitos Kristian
Hansson ja Lauri Vuojola, että opintojenne ohella
olette löytäneet ajan tukea meitä.
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Loppuvuoden aika tullaan vielä keskittymään
jälleen kerran käyttölogiikan ja -liiftymän sekä oh-
jeiden täsmentämiseen. Projektin aikana on tullut
esiin, ettå käyttäjien keskuudessa on ollutjonkin
veran sekaannusta sen osalta mitä käsitteet rekis-
teröityminen, jårjestelmään sisåänkirjautuminen ja
ilmoittautuminen kierrokselie ja osakilpailuihin tar-
koiftavat. Ongelmat ovat kokonaisuuteen nåhden
kuitenkin lähinnä yksittäistapauksia ja niistä on
otettu opiksija pyritty ne korjaamaan.

Uuden järjestelmän myötä tulospalvelumme on pa-
rantunut huomattavasti. Lukuun ottamatta hiihdon
inhimillistä virhettä (tulostiedoston lähetyssotku),
tulokset ovat olleet kokonaisuudessaan saatavissa
joko samana tai viimeistään seuraavana päivänä
osakilpailun jålkeen. Tästä saamme kiittää Ossia,
joka on huolehtinut tulosten lataamisesta.

Oman haasleensa järjestelmän tekemiseen ja
käyttöön tekee se, että osakilpailumme ovat
avoimia kisoja. Niihjn saa siis kuka tahansa ulko-
ouolinenkin osallistua. Se tuo Kalevan Kierrok-
selle näkyvyyttå ja tuloja. Suurin osa jårjestelmän
kåylön ongelmista on liittynyt ilmoiftautumiseen

la pyydänkin, että kiinnitätte huomiota, että aina
lLl\.4OITTAUTUESSA kirjaudutte ensin sisään ja
vasla sitten valitselte osakil9ailun. Jokainen vol
lisäksi tarkistaa ilmoittautumisensa kohdasta Omat
tiedot.

Tulevalle vuodelle jåå vielä Forumin ja muun vies-
trntäosion parantamien sekä valokuva- ia tulosar-
kiston tekeminen.

Halltuksen tårkeänä työnä on huolehtia yhdistyk-
sen taloudesta. Olemme huolimatta jäsenmäärän
hlenoisesta laskusta onnistuneet siinä mieleståni
erinomaisesti ja tulevan vuoden vastaanotamme
kestävällä pohjalla. Tåssä a&o on aktiivinen kassa-
virran ja kulujen seuranta sekä hyvät alihankinta-
sopimukset. Tietojärjestelmäämme on rakennettu
osakilpailujen ja kierroksen ilmoittautumismak-
sujen seurantajärjestelmä, joka automatisoi ra-
hastonhoitajan tehtävää. Mikolle suuret kiitokset
vuosien aikana tehdystä isosta työstä sekä raha-
seurannan järjestelmän että itse rahaseurannan
tekemisestä.

Kienoksen markkinointia on tehty monella saralla.
Olimme Skiexpossa viime syksynä ja tapasim-
me varsin suuren ihmismäärån, mutta ilmeisesti

uusia kiertäjiä sieltä eijuuri tullut, valitettavasti.
Olemme tehneet yhteistyötä Pajulahden urheilu-
opiston kanssa ja laatineet sekä yleisesitteen ettå
ensi vuoden esitteen. Kilpailumme ovat avoimia
kisoja ja niissä pyrimme aina olemaan läsnä siten,
että itse osakilpailun ohella myös Kalevan Kierros
saa mainosta. Facebookiin on aina osakilpailujen
jälkeen ladattu massoittain kuvia ja jonkin verran
kirjoituksia. Ja koska se on sosiaalinen medja,
muu kuin tykkääminenkin on sallittua. Kiitos
markkinointivastaavalle Annelle ponnisteluistasi
Kalevan Kienoksen tunnettuuden eteen. Samoin
llkalle suuret kiitokset. Tätä julkaisua ei olisi ilman
hänen mittaamatonta panostaan sekä sihteerinä
että julkaisujen tuottajana.

Kirjoituksen alussa toin esiin Juhan menestyksen.
Itsellänjei kierros mennyt läheskään samalla lailla
edellisten vuosien tasooni puhumattakaan odo-
tuksiini nähden. Syitä varmaan löytyy myös itsen
ulkopuolelta, joista vähin ei ole ikäni, mutta kui-
tenkin kestävyysliikunnassa ne liikuntatunnit ovat
kaiken pohjalla. Niinpä kehotan kaikkia ja samalla
itseänikin muistamaan, että itse tekee valinnatja
sen, ettå koskaan ei lenkille lähtö ole kaduttanut
jälkeenpäin!

Raikasta ja sporttista syksyå kaikille toivottaen ja
jäitä odotellessa,

Helsingissä I 5. 1 0.201 5, melko myöhäån,

Osmo
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Teksti: llkka Kivi

{

Kuva: Soile Kallio

Kierrosvuosr 2015
Kalevan Kierroksen 39. vuoden osakilpailut saatiin suoritettua olosuhteiden puolesta varsin

mukavissa merkeissä, vaikka kelit eivät ulkoliikkuiaa kovin paljoa suosineetkaan. Joitakin

tepposia sää kuitenkin aiheutti, etenkin luistelussa. Muutenkin talvi, ainakin etelässä, loppui

turhan aikaisin ja hiihdot jäivät jo toisena peräkkäisenä talvena vähäisiks

Kesälajien tullessa harjoitteluvuoroon olivat säät pääasiallisesti sateisia ja tuulisia, haitaten

erityisesti soutu- ja pyöräilyharjoituksia. Melkoisella tuurilla kuitenkin näiden lajien kisapäiville

kuitenkin osuivat erinomäiset kelit, vaikka edeltävåt päivät sisälsivät sekä tuulta että sadetta.

Kierros päättyi pitkän kiertäjäuran tehneet Juha Lehtosen voittoon monien läheltä piti -kertoien

jälkeen. Uudistettu ruokadieetti pudotti painoa ja juoksukin alkoi kulkea muiden lajien tapaan ja

asemat juoksun jälkeen olivat erinomaiset, kun siirrytiiin kierroksen jälkimmäiselle puoliskolle.

Juoksun jälkeen melkein pystyi lyömään vetoa, että kun edessä olivat Juhan vahvat lajit, niin

yllätys olisi suuri, jos joku hänet voittamaan pystyisi.

Naisten puolella voiton vei Kirsi Korpijårvi, joka kahden vähän heikomman lajin vastapainoksi

teki neljässä lajissa todella kovia suorituksia, joiden ansiosta voitto irtosi melko selvällä erolla.

n
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Vuonna 2012luistelun kausien 2014 15 kisapäätöstä tehdessään hallitus otti tietoisen riskin ia päätti
luonnonjääluistelun kierroksen osakilpa uksl. l\,4olemmat ta vet osoittautuivat sääoloiltaan Tuusulassa
hankaliksi.

2014 luistelLr saal n pidetyksi aivan
viime lipassa, ennen ku njää mefi
uistelu ke votlomaksi. Tänä vuonnajärvi

sentää n jäätyi suun nil een normaa ist,
muila etelässä talv sitlen pääit loppua
käylännössä jo helmikuun alussa

Tämän iuislelLrmporlin voisi aoittaa
a vaf samoin sanoin sääriskislä, ku n
2014 mpori nk n. Tänä vuonna dski
sitten loteutuija luisielu louduttiin viime
helke ä siiirämään varapaikkaan, Ou-
unkylän tekojäälle He sinkiin.

Luiste ua edeltävänä viikonloppuna
Eteä-Suomisai me ko sen l!mimyräkän
osakseen ja samalla lämpötila nousi
p ussan puole le. Raskas umikuoma

painoijäätä ja nostiveden jään päälle
Tuusulan iikuniato men henkilöstö
teki kaikkensa radan kunnosianrseksi,
mutta lopulta o i pakko noslaa kädet
pystyynja iehdä helppo, mltta rcskas
päätös kisan si rrosta tekojäälle. Onnek-
si tällaiseen mahdollisLruleen o i osatlu
varautua la vanhalle tutu e Oulunkylän
iekojää le oli lehty varaus kisåpäivälle,
joten kalenterin rukkauks in eiiarvlnnlt
ryhtyä.

Keriäjissä on sekä lntohimoisia luon,
nonjää ettå rclaliristelun kannattajia.
Tämä näkyltaasen sten, eltä osa
ilnioiitautuneista peruitLronsa, koska

ratalu ste u ei "nappaa . Vastavuoroises-
ti stten joitakin uonnonjääluislelun "vi-

håalia" ilmaaniuijä k -ilmoitiautuneen a.

Vånha totuus lul taas esiln, eliteit niin
täinäin - aina väär npäin.

Itse kisapä vä oli oikein hyvä uiste u-
päivä. 0"C paikke la ollut lämpöt a ja
va n levä iuuli, joka pysyi mallilllsissa
lukemissa koko päivän takasi kohtuul
isen tasapuolisei olosuhteet kaik l-.
uislelljoile Pailsi. .

Kunnes neljäs e|ä saatiin lu stetua
o ke n hyvssä oosuhteissa la valmis-
taudutt in viidenieen erään. Juuri, kun
jää o i saalu kunnostettua va m ks v to-

lluulamana viime rata uislelukertana
käytössä o lut kärkiluisielijoiden hajot
taminen er er in toimitaas varcin hyvin.
Toki letkoja muodostui, multa kärkeen
saatiin kuitenk n hyvin eroja a ka seksi

la hyvät luislelilat eroltautuivai vähän
herkomm sia, kutei kuuluukin.

Luonnonjääluisielun vaihduiluavi me
upassa .alaluisie uksi kirimaalit ja hyv
tyssekunn I u nohluivai järlesräjillä, joten
kä{en pislehyötylä syötiin po s jonk n
verfan. 20T6 kirimaa it ovatjä leen
käytössä.

Ollaan sliten luonfonjää lä tai mdalla,
niin samat ninret lö!1yväl käiestä, ehkå
pienin mLrutoks n. Parasia vauhtia piti
iälläkin kelraa Juha Priti nen, jokajäili
JLrha Lehlosla noin kierroksen, josta
puoeslaan Rauno Hakalaja JouniN!r
minen läivät vajaat 20 sekuntia.

Naislen puole la, myös perinteiseen
tapaan, kovinla vauhtia piliAnja Hao-
nen. Hänen kovuutiaan ja uistelutatoa
osoittaa 12 sija kaikkien osallisiujien

toukossa, vain runsaåt kolme minuuflia
Juha Pdttisestä. l\.4yös toseksl paras
nainen, K rsl Korpiärvi, ptikovaa
vauhtia ylläja allti reilust tunnin rajan,
o en kokona skilpailussakin sija a 30j
Sen jälkeenjäätink njo toise le lunnille
Anne Raskun ollessa kolrnasja Kaiia

Kärjen tilanteet luistelun jälkeen

4,4 ehet

1. Juha Prltinen 00:51:34 1000.0

2. Juha Lehtonen 00:52:18 982.83

3. Rauno Hakala 00:52:36 975.87

Naiset

1. Anja Halonen OA:54:52 924.57

2. K rc Korplårv O0 57:21 870.74

3. Anne Rasku 01:03:27 747.82

Räntäsade pääsi y ättämään viitoserän.
Kuva: Soile Kallio

se€ä vaden, alkoi melko nen räntäsa-
de, joka tekijuur kunnostetusta radasta
santapaperia ja luisto katosi kokonaaf.
Ef ässä luistelleet kärsivät järjestäjien
arvion r.ukaan jopa viis m nuutta
verratiuna muihin erin. Pisteisså ero
merkitsee todela paljon, n. 100 pistetiä.

Kalevan Kierroksen kokona sk pailun
kärjen kannata olosuhde-eroila ei ole
merkiiystä, koska pårhaal luisielijat o i

vatjo luistelleei aiemmissa erissä. Sen
sjaan ikäsaiojen ja nåisten kilpailussa
lu ste uefälä saålto olla kokonaiskipåi
luf kin kannalta rnerkitystä.

V4x.rcutn kierros



Vuoden 20'14 lähes lumettoman talven jålkeen odotettiin ja toivottiin parempia hiihtokelejä tälle vuodelle.

Vaikka alku näyllivähän huonolra, niin vuoden vaihteen jäl
keen senlään etelässäkin päästiin laduile. Vallletiavasti ete än
kausijäivain muutarnaan v kkoon, kun ämpötila nousi lähes
pysyväsii 0:nyläpuolelle heli helmikuun alussa.

Vuokatissa sentään tilanne ol suunnilleen nomaallja Vuokatti
Hilhtovoltiin suoriitaaongelmitta hyvissä lumiolosuhteissa
nomaaleilla feiteilä. Kisapäivän kelioli mainio nrolempia hiih-
toiapoja ajatellen. Vain alkumatkan kovå vastatuuliennen Pis-
terinniemen kärkeäieki ensimmäsislä kilometfeistä rcskaita.
[,4utta sitlen jåällä tulliinkin takaislnpäin melkoista haipakkaa,
jopa per 'lteiselä. Tos n ladLn o lessa va'si'1 lå'kean jäi€_.
pidot jäivät jääl e ja vaaralle noustessa loidenkin piti lisätä

Vaara la hiihdeitävään osuuteen kuuluu muutamia vauhdikkal-
ta ja osin muikaisia laskuja. Ne aiheuttval muutamalle hilh-

täjälle kaåturnlsia, joista pahimmat johiival keskeltlåmiseen.
Joukossa valiiettavasti myös muutama ka evankierlåjä.

Tänä ialvena vuofossa oll kierfokse la vapaan lyyliä suosiva
prsrclaslu a se läkyiselväsr lrenäjiei jakautLmisessd

perinteise eja vapaalle. Vapaan h ihtäjiä oliselkeä enemrn s-
tö. Samoin luonnolisesti kierrcksen parhaat plsteei kerätiiin
vapåala hiihloiava la.

Kalevan kierläjistä odotelustikovinta vauhtia piti I\,4arkus Våli-
mäki, joka hiihtää SM{asollakin kohtuullisia sijoituksia. Jämin
Sl\,4-kisoissa tamm kuun lopulla [,4arkus nåkyipitkät lovit myös
ielevis olähetyksessä.

Toiseksi sijo ttul Ju kka Järuinen. Vain nämä kaksialitlivat
kaksiiuniia. Ko manneksi sjoiltui vuoden 2014 kokonaisk I

pailun vo ttaja Toni Pikkarainen ja sen jälkeen Juha Priilinen,
Sami-Jukka Hämääinen sekä Jani Hevonoja. Erot lässä
vähän kahden lunnin yliltäneissä olivat marginaaliset. lvlarkus

Vä imäen yllvo maa kuvasiaa se, etlä vain yhdeksän kierläjää
yliili 900 pisleilä.

Naisien kisassa kovlnta vauhiia piti KirsiKorpijärvi, joia seura-
sivat Ulla Yrjöläja Anna Keskisaafi. Nalstenkin puolella kärki
pilikovaa vauhtia, s lä alle 100 pisleen päåhän Kirsistä pääsi

vain kuusi muuta nalsia.
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Lähtösäpinässä maltti oli valttia.

Yä:
Kimmo Behm ta*istaa loppuaikansa.

Vasemmalla:
Ma*us Välinäki (2428) joukon kärjessä lähdössä.

Perinteisen hl hiolavan parasta va!htia ptivätAsko Lauramäki
mrehrssäja Pirkko Pennala nais ssa.

Kokonaistilanteessa talvllajien jätkeen käiesså jalkaa Juha
Priti nen, mutla kovan hiihtonsa ansiosta [,,tårkus Vätmäki
nous kakkoseks va n T0 pisieen päähän. Rauno Hakata

Naisissa Kirsi Korp järvi nousi kärkeef ohiAnja Hatosen.
Kolmanneksi nousi uisletussa huonoimmisia oosuhteisla
kovastikärsinyt U la Yrjöä. Naisien puoe a erot kärjessä ovat
kahden lajin jälkeen soja

Hiihdon kärki sekä tilanne kahden lajin
jälkeen:

IViehet

1. Markus Välimäk

2. Jukka Järuinen

2. l,4arkus Välimäki

3. Rauno Hakaia

Na set

1. KirsiKorpijärvi

2. U la Ytjö ä

1. Kirc Korplärvi

3. Ulla Yrlölä

01:51:35

0'1:s6r04

02:00:05

1927.1

1917.2

1496.2

02:20:47

02:24:O7

A2:27:40

1668.8

1557.3

1428.3

1000.0

965.78

936.23

798.1

717.77

756.63



Talven vaihduttua koleaksija tuuliseksi kevääks päästiin kultenkin juoksunkln makuun. Juoksu kun ei

iuuri keleistä o e kilnni. Vain asenteesta

Kalevan kieftäjäi kokooniu ival juoksemaan maratonia (34)ia
puo imaratonlå (205) Tuusula njärven maråionin yhleyleen.

MaratoonaLÄta suosiva pste askukerroin e näytä tuon enem

pää houkutiåvan ptkä le malka le, koskåjaka!ma on pysynyt

suunnilleen samolssa lukemissa nämä vuodei, jo oin kerrok
set yhdislyivät la nykyinen tapa olett in käyttöön. Samaa osol-
ti vuoden 20l4vLroskokouksen suhlautuminen alotteeseen,
jossa kerrointa o iparannettu maraton a enemrnän suosivaksi

Ehdoius kuitenk n saiaika sevän tymäyksenia asiaan tuskin

enää palataan, vaan näillä mennään ioislaiseksi eteenpäin.

Juoksusää oliaur nkoinen ja lämpöasteta vähän tolsella

kymmenellä, e i n iden suhleen vars n mukavåa taivaliaa

vaikka tåysimaratonkin. [lutta kevään kuvaan kuu]unut tuul

ei p tänyt taukoa myöskää n iLroksu pä!vänä.

Rettihän on vanha tuitu muutaman vuoden takaa nryös kief-

täj lela kiertåä Tuusulanjärven ympäri. N,4aratoonarlt kahdest
ja puolikkaån juoksijat kerran. Erllyisesti reitin pa uu Järuen-
päästä järuen änsipuolelta ku kee avo nten peltoauked'an läpi
ja voinråkkaan tuulen o lessa nyl lounaan suunnalta, niin nre_

nomaikan kevye tä lunlufutjuoksu muutiuikin Tuusulaa kohti

palatessa mekoiseks kärsimysnäytelmäksl, ellei oLlul osannul

vähän jarrutellå rnenoa myötäiuu essa. Eienkin, kun kovimnrat
ylämäei vieä osuvat enkin lopp!puole e.

Tällä kertaa sentäån taas maraton la onnistutt n aliitamaan 3
tunn n raja, iosin nlukasti, nrutta kuitenkln. Juhana Pakkas-

maa Olan emen Jy ääJistä a itt ralan 10 sekunnila ja nappas

myös kierroksen 1000 psteltä. Seuraav na mafalonilla maaliln

saapu val Toni Pikka€inen, N,4aftls lmarinen, Jani Hevonoja
ja Jouni N,lieltinen

Naisien maraton la kovinta vauhtia pliväl R itta Ynnilä, Kircj

Korpiärvija Anne Rasku. Kaikki reilusti aLle nejän tunnln.

Puolimaratonilla y!vo maisinta vauhta piti Markus välimäk,
joka a itt ainoana 1 20. Carl-Johan Wasslöm ja O lipekka

Kailari jäiväl lähes vlsi minuultia Välirnäele.

t\4arkus VäLimäk joutu vaihtamaan puolimaratoni e pitkäaika!

sen sa fastelun vuoks ja juoksenteli vain pintakaasulla' ioten
suoriiLrkselle pltää nostaa hattua. HLrollmalta pisielasklr kerto -

mista hänen alkansa anloin 988 pstellä,joten kovakuntoisia

kiedälåä elväi sa rastelut eivälkä kefto met paljoa haitlaa.

Tosin, voivain kysyä, kuinka kovaa se maralon ollsikLrlkenut,
jos ierveysiilanne ol si sall nul täysjlehoisen
valm siautlrm sen sekä osalljstumisen kyseiselle

Nalsten puolmafaion la kovimman tuloksen
rek Anja Ha onen, joka jätii n. 1.35 ajallaan Kat

d Lindrcosia yl vilsiminuuiiia. Kalar ina l\,4ann

sijoittui kolmanneksi. Anja Haionen keräs myds

naisten korkelmmat pisleel, jåttäen maratonikol
m kon selvåst taakseen.

Mieslen puolella käfklkymmenikössä oli kuusi

maratoonå a ja nejä puolimaratonin iuossuf
ta,los n nämä kuusiolivat seilsemän pafhaan

loukossa. Va n Markus Välimäk löiki aa tähän

Kalevan Kerroksen kåiessä tapahtuiva hdok

sia, kun t\4arkusVälimäki ohitti Juha Prittisen

sekä ed-. inen volitaja Toni Pikkarainen nolsi
kolmanneksi. Naisten käiessä Klrci Korpijärv ja

Anja Halonen sälyttvät paikkansa, mutta Anne
Rasku palasi taas kolmånneksi.

Juha Lehtosen askel nousi kevyesti.
Kuva : Tu usu lanjärven maraton

l0 $24<.t.u-n kierros



20l6juostaan tåas Tuusulassa, mutta 2014 vuosikokous hy-
väksy pääiöksen, etläjuoksu voiollå kaik le yhteinen vähin-
tään 21,1 km:n miltainen maantie taimaastojuoksu. Haltiius
selvitielee mahdollsuuksia, joskolo vuonna 20lTvoitajsiin
lähteä lällaFia holeilenaan. Sr orr rrielellään vrimersena
lajina.

Juoksun kärkija kokonaistilanne kolmen lajin
jälkeen

Jani Hevonoja (204) nousemassa mäkeä ylös.
Tausta a Juha Priftinen (220).
Kuva : Tu u s u I a nj ä fven m a raton

1. Juhana Pakkasrnaa

2. ToniPikkara nen

3. Markus llmafinen

Puolimaraton miehet

1. N,,laftus Välimäki

2. Car-Johan Wasström

3. Ollipekka Kailari

1. l\,{årkus Välimäki

2. Juha Priltinen

3. Ton Pikka€inen

1. Riiita Ynnilå

2. KirsiKorpijärvi

2. Katri Lindroos

3. Katariina Manni

1. KirsiKorpijärvi

2. Anja Halonen

02:59:50

A3:44:21

03:05:35

01:19:14

0l:23i50

01:23:55

2905.67

2853.83

2839.26

1000.0

978.45

972.66

988.47

939.45

938.5S

A3:42:46

03145:23

03i50:44

01:35.21

01:40:55

01:42:27

2472.73

2384.98

2159.88

814.04

803.9

783.52

427.64

778.36

765.26

Q(x.t.u.n kierros ll



Juhannuksen jälkeinen lauanlai larjosi
keskisuomalalsessa järvimaisemassa
pafhaiia puoliaan. Mukavan lämmin, sa-
teeton ja lähes tyynl sää iaiosi loislavat
o osuhieei kisalle. Olosuht€et säilylväi
lähes muuttumaltomina koko päivän,
joten nliden puolesia myös illapäivän
lähdössä mukana o leet saaitoivat
iaislella pisteistä tasapuolisesti aamun
lähiljöiden kanssa.

Keurusselän Soutajat kisaisäntänä tar-
josivat parasla, mitä ainakin viimeisen
20 vuoden aikana Kalevan Kierläjile
oniadottu. Entisen pioneeipatajoonan
alueella on loistava kisakeskus, jossa

veneille on runsaastitilaa jajopå yösijaa

kaion alla. Paikalla oli myös avustavaa
hen kilöstöä, jonka ripeys taisiylätiää
monet paikalle iulleet, kun vene oli
poissa tm er ta jo melkeln ennen kuin

auton oli saanul pysäköiiyä. [,'luut
kin kisapaikan toiminnot tapahtuivat
ensiluokkaisestl. Jos kaikissa kisoissa
järjeslelyt pelaisivat sarnalla tavalla, niin

mikäs kiertäjien ollsi ollessa.

Totuiusiiaamun lähtö oll päälähtö, jossa

viime vuosien iapaan yksiköt starttasivat
12 nrinuuttia ennen vuorosouiajia ja
ensimmäisenä maali n tullutvenekunta
kuittaisi 1000 pisiettä. Pääsääniöisesti
käfkisijoista kisaavat kieftäiät olivat va-

linneetaamulähdön, toki muutama kova

kiedäjä oli myös iltapä välä mukana,
kun voiliin hyödyntää samoja veneitä.

Yksiköissä menliin tånå vuonna kovaa
vauhtia eiväikä parhaat vuorosoulajat
juurlkaan pystyneet kaventamaan 12

minuuiln iakamatkaansa kärkisoulaji n.

Juha Lehionen uudella veneellään teki
selvää jälkeä kätessä ja näytti kaapin
paikan muille soutajille. Noin kolmen ja
puolen minuutin ero Jari Haveriseen,
Mikko Yöseenja Hannu Liekolaan, jot-
ka o ivatvajaan minuutin sisällä, kertoo
omaa kieliään.

lLtapäivällä Ossi Sippu vielä puoli-

matkassa uhkai i käfkine ikkoa, rnutia

loinen kieffos olihänelle, ta ainakin

hånen lakapuolelleen liikaa ja luskainen

malkanteko vei siiien mahdollisuudet

koviin pisleisiin. Iakapuol oli muillakin

kovalla koetuksella, kysellä vo vaikka
puheenjohtajalla.

Vuorosoudussa pari Juha Hinkkanen

Janne Peippo piU parcsta våuhiia, multa
pisteetjäivät niukasii alie 900, joten
yksinsoutajat veivåt kovirnmat plsteet

selvästi. Rauno Hakala - Jarmo Vall

sekä [,4afkus vål mäki Petri Ka lia a
nappasival seuraavat sijal.

Na sten yksikköjen soutu olitodela
lasainen ja kisa huipentui kolmen nai-
sen loppukiritaiste uun, jossa Johanna
Herranen, Tytti Pelkonen ja Anne Rasku
päätyiväl 17 sekunnin sisään. Voiton
vel Johanna Heffanen vain kolmen se
kunnin erolla Tytti Pelkoseen. Kolmikon
mahiuipisieissä vain 2,2 pisteen sisålle.
Onkohan soudussa koskaan ollut näin
tasaista kilpailuå? [,,]åtka on senlään 30
kilometiä, joten ratkaisumahdoll suuk
sia luulisiolevan jo ennen loppusuoraa.

Naisten vuorosoudussa Tuija Saasla-
moinen Tarja Våisänen tekivät selvän
eron se!rcåviln pare hin. Naistenkin
puole la yksiköt kedsivät kov mmat pis-

teet, vaikka paftaai kaksi ensimmäistä
naispa a pystyivät pikkuisen kuromaan
kiinnitakamatkaa.

Kokona sklpailussa Juha Lehtonen
nous kovan soulunsa ansiosta kärkeen
ennen l\,1arkus Välimäkeä ja Sami-Jukka
Hämäläistä, joiden ero ollvain neljä
prstettä.

Naisten kokona skilpa lussa Kirsi
Korpijärvi sä i )4li johtonsa, mutla Anne
Rasku hyvån soutunsa ansosla nousi
kakkoseksi niukasli kolmella p steellä



2. Jar Haverinen

3. Mikko Ylönen

2. Rauno Hakala

3. [,4årkus Välimäki

PelriKallala

1. Johanna Herranen

2. TytliPelkonen

1. Tulja Saasiamoinen

Tarja Väisänen

2. lVarja-Liisa Salonef

Kali Juuii

2. [,4afkus Välimäki

O2:4s:oa

02:48:39

02:49:21

02:44:23

02:47:56

02:48t28

03:10:17

03:10:20

03:10:34

1000.0

967.97

961.67

899.82

869.53

865.03

784.52

784.12

782.26

03:07:01

03i10:03

03:14:12

3805.2s

3770.7

3123.88

2942.14

2939.28

716.31

693.32

662.41

3. Sami-Jukka Hä mä äinen 3766.67

1. Kirsi Korpijäru

a----
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Elokuun ensimmäisellä viikol a katseet olivat kovasti nau iintuneet sääennusteisiin. l\,4illalnen olis lauan

tain säätila, kun kolmannen ia tällä erää vi melsen kerran kiedäjät kokoontuivat Nurmijärven Rajamäelle

aiamaan tutun 71 km mäkisen reitin.

Vielä perjanta na ainak n Foreca tarjosisadetta lu!riksän
ala re. rrLtta onle\sisÄ en_JsiJs leni oieee'r jå (å.rTe
hyvän, iosin pikkasen tuulisen ja hiostavan kelin. Tuuli, vaikka

kovemp olikin kuln parina aiempana vuotenaja lisäksltul teF

iile vähän epåedullisemmasta suunnasta, e kullenkaan ollut
mikään yliisepääsemälön. Ne, jotka osallstuivål kesäkuun

alussa Pirkan PyÖräilyyn, tietävät, millaisla on pyöräily, kun

On se kumma, kun keffasta eiopta. Kisakansiian ioirn nta e

tä äkään kertaa vastannut sitå, mitä edes mifimissään kilpajli-

jat odotlavat. Jono venyiptkä le pihalleja monen, hyvssäkin
ajoissa kisapaikaLlesaapuneen, kiedäiän ähtöaika läheni

uhkaavasii. [/]oni sltten rnyÖhäslyikin lähdöstä, mutta onneksl

sertään järjestäjät yrnmärsivät påäsiää myöhästyneet sop vis-

sa väleissä malkaan lrian mitään seuraarnuksia aikasakkojen

Suomen valtion liemääfärahojen n ukkLrus näky selväsu €ltil
lä. Noln puolet reitistä kulkivarcin helkko aatulsella asfa tilla,

jotenjoka nen ksa ija joltulolemaan tarkkana, jotteimatka
katkea fe kään lai halkeamaan. Va itettavasti tlanne on nä lä
reillä iällainen. Kisaa kun taas miele ään eihalula viedä
<o.lmrllF la vil( a\ iiken .eis le le' . .osla Iaåser .FJraa onid

llarkku Tunturikoklomia kauhun hetkiään matkan a kana,

kun lakaklekko rtosi kesken nratkan. Onneksi tämä lapahiui
y ämäessä jolloin vauhti oli hiljåinen. Hän eht jopa rfoltaa
jalan polk melta eikä edes kaalunui. Vo siiten aprikoida, mitä

olisiiapahtunul vaikkåpa sellä Taka-Moksin a amåessä vähän

erTe_ e,ls'nmdisld 1uo'ropislerG. (u nopeJS !å'ovåFFn-
m lakin kuskeilla h!iteee vilttäkymppiä.

Juha Lehtonen latkoisiiiä, mihln soudussa läilå piliselväsii
kov nia vauhtia yllå. [/]arkus välimäki sijoittui toiseksi jääden

volttajalle runsaat kaksi minuuttiaja hänestä saman veffan

Pelteri Hannu a. Nalsissa parasla vauhtia pitvät Sanna Karla

la nenja Johanna Herranen, joile kelloteltiin täsrnälleen sama

a ka. Kun kyseessä on tempoajojå matka 71 km, niln iätä vo!

ehkä pitää jopa histofia lisena tapahtuma-
na. Kolmanneks sijoittui Johanna Lelno.

Kokonaiskilpailussa Juha Lehionen vankist

lohloåan la kun tiedetään hänen hyvät

su!nnistusiaitonsa, niin kokonaiskilpai-

lun voitto alkoltässä va heessa jo saada

sinett nså. lMaftus Välimäkivankist myös
kakkossijaansa, mutta hänen akilleen

kantapäänsä on suunnist!s, joten laistelu

kakkossijasta rnuodosluu mlelenkl nioi-
seksi Sami-Jukka Hämä äinen sä l\4li

Na sien puoella Kircl Korpllärvi säilytti sel-

vän eron kovån nousLrn tehneeseen Johan-
na Henaseen. Anne Rasku tipåhti kolman-

neks, mutia Ulla Yrjö ä hyvän pyöräilynsä

ansiosta on vain 11 pisleen päässä (vastaa

noin kahta minuutt a suunnistuksessa).

Suunnistuksen ollessa korostetusti myös

taltolaji, niin mielenklintoa jäi paljon Lap
peenrcntaan. Voittajat ienevät selvillä,

rnuita miten muut palk ntosrjåt.

Anne Rasku ja Janne Rantanen
Herusten nousuissa.

t4 V,<.t.utn kierros



Katja Huotarikin joutui nousefiaan
putkelle Herusessa.

Pyöräilyn kärkija tilanne viiden lajin jälkeen:

2. N4ark!s Välmåki

2 N4arkus Vä irnäk

3 Sam -Jukka Nämälåinen

01 48 57

01 51:09

01 53:32

4805.25

4746.39

4633 26

1000.0 1. Sanna Karjalainen

975 69 1. Johanna Nerranen

949 89 3. Johanna Leino

1 Kl|si Korpijärv

2. Johanna Hetranen

A2:10:32 784.22

A2:10:32 7a0.22

A2:12:50 758 98

3774 47

3692.95

3599.37

Kalevan Kierroksen
pyöräilyn naisten voi-
ton jakaneet Johanna
Heffanen (vasemmalla)
ja Sanna Ka4alainen
(oikea a). Välissään
pyöräilyn voittanut
Kierroksen ulkopuoli-
nen Heini Salovaara,

$4 rc.rcu.n kierrcs



Kalevan Kierroksen huipentava suunnistus päästiin tällä kertaa suorittarnaan tulevan Jukoian viestin

viefessä ia tämän kisan jälkeen vapautuvassa harjoitusmaastossa. Kiertäjillä oli nyt oivallinen tilaisuus
päästä ma,stelemaan JLkolan maastotyyppiä.

Lappeenrannan maastottarlosivat rnukavia pohjia elenemise_
le ja Lappeen Riennon ratamestad o ilaailnut Ka evan KieF
fokse le sopivat radal. Radat eivät o eet ylivoimaisen vaikeiia,

mutia tarjosivat ri ttävåsti haastella, joita hyvät suunnistajat

eroiiauiuivatmassasta. SamåLla netarjosvatmahdollsuuden
nosiaa sijoituksia lopputuloksissa, joskin myös romahduksen

mahdo Lisuus on aina olemassa.

Kisa suorltetiiin yhdellä kadalla, johon råtamestatl oll sijoit-
tanut kaksi perhosta. Näiden välillä o i melko pitkä si rtymä

muutamaLla aika pitkällä mstivälillä ryyditettynä. Lisäksl jälkim_

rnäiseltä keskusrastilta olivielä ptkä matkå kolmella rcstilla

rnallln. Lopussa siis kysyttiin myÖs fyysisy)4iä eikä keskitlymi

nen volnut herpaaniua tal niilläkln väleillA ollsivoinut harhaila
paljonkin.

Yllättävän paljon t! li hylkäämis ä, latkemmin analysoirnat-

ta voi kysyä, jäikö eimaamlnen jolain keskus€silkäynnillä
vä iin. Näitähän t! i iietysti useam pia ja varsinkin jälkirnmäinen

keskusrastiolivaaralinen, koska siinä samassa oli myös
juoma-asema. Jos enslmmäisenä joi, niin eimaLrs saaito!

k ieessä unohtua. Aina voimieiiiä, pitäislkö luomapisieen o a

våhän siv!ssa rastista, kuten ensimmäinen luomapiste iällä
radalla. Sehän sijaitsi sopivasti keskusfastin ja se!€avan
raslin malkar varre la.

Toni Pikkara nen paineli kov nia vauhlia me ko selkeällä, noin

kolmen minuutin erolla Rauno Hakalaan. Markus
llmarlnen oll ko mas samoin noin kolme minulttiå
Håkåasta. Juha Lehiosen perusvatma suunnist!s
toi neljännen sjan ja varmisti lopullisesli hänelle
ensimrnäisen kokonaiskilpailun voiion.

Kokonaisk pa un kakkossijasta sen sijaan kä)4in
e häin lrukl.a laiste J..onka Toni Pikkå'airen läåns
edukseen, Rauno Hakalan hyvä suunnislus iitli
sinen {olmossrjäar. l,4a Js Vä rmåer lo'rräLoktl
muodostui suunnistuksen 42. sja 40 minulttia Ton

Prh^a?rselle hävirneenå. o1r Prk(araisen a [4aF
kus välimäen ero oppupisieissä oli vain 24 plstettä

ja Rauno Hakaa vielå siinä vä issä, toten pieneslä

o 
'vdl 

n lalsijal | 'nr 
. l/uIIa J rha Leh.osen vlivoira

o I kokona suLdessäar ..leå srllä yh(össiia ru i

peråti 185 pisteen ercla.

Jossittelu on turhaa, mutla millaiseksi kokonalskisa olisi

muodosiunut, mikäli\4arkus Välimäkio si päässyt tervee-

nä valmistautumaan maratonile ja painellut sen sinne 2.40

tielämille. Urheilu vain on sellaista, että terveenä pllää pysyä.

Olympiavolltojakin on jäänytsaavultamatta sairåstumållåvää
rä lä heikelä. [/iiään se e vie pois ku]lenkaan mu ta, he ovat
saavutuksensa ansainneet.

Naisissa kärkikomlkon muodostivatKirsl Vesteinen seivälä
erclla KairiL ndroosiin ja PäiviSärmäniöön.

Nasten kokonaiskilpailussa suunnislusei luonul r.uutoks|a
pyörä lyn jä keseen iilanteeseen, vaan kärkikohikko suunnis_

tisen verran varmasli, etteiheitä päästy uhkaamaan. Eli Kirsi

Kotp järvi vei kokonaiskilpailu n voiton, Johanna Heranen ol

kakkonen ja Anne Rasku kolmas.

Jossitteluajäia nakin Ulla Yrjölälle, joka loukkasi jalkansa

la yeensä keffoksen parhaisiln kuuluva naissuunnlstala
inkuiteli maaliln y ipuol tuntia Klrsi Vesterisen jälkeen ja kol-

mosslan kånnalia ratka sevastitappioia Anne Raskuun kerryi
noin T8 minuuttia. Kun lähän isätään se huono tuuriluislelun
erään satt!neiden lLronnonvoinr en kanssa, niin epäonnea

on enemrnån ku n iarpeeksi yhdelle vuodelle. Tärnä on stä
urhe lun dramailkkaa, joka on toisen onnija tosen pettymys.

Toivotaan pikaisa paranemisia Ullalle sekä uusia menesty-

mismahdo lisuuksia.

H u ol ell i sta rc itti s u u n n itelm aa tekev ät Tofi
vihonen (vasemmalla) ja Esa Rantala.



Joukklrek pa ussa Tu!s! an Tataalal päåfti Kuntokonnien p I
kå hall nnan ja pä as tauon jä keen vo ttalaks Uskeian Urhor
anlo liukan våstLksen hävien våin 55 pistettä Ero lodetla
p en , kun kokona sp steei ovat 2l000 y äpuo etta. Kuntokon
nat tiputetliin s tlen vo itajan pa ka la ko manneks .

Na slen jo!kkuekilpall!ssa Kuusankosken Urhe luse!ra ott
oppukrinla menipäätös ajlssa KENSUttaren ohi,lo aoi
sLrunnsluksessa va n kolmeltalåsenetä tulos Kolmanne e

slale iLr val Hlaai Nedot.

!i

l:,i

Yä:
Kalevan Kierroksen
kokonais kilpail un voittaja J u ha
Lehtonen I ähestymässä maal ia.

Oikealla:
Matti Teittisen (109) ja Jani
Lehmu skosken (1 1 ) Ien nokasta

Kalevan Kierroksen naisten kokonaiskilpaitun
voittaja Kirsi Korpijätvi loppuviitoituksella.
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Suunnistuksen kärki ja lopputilanne:

3. l\,4arkLrs llmarinen

Lopp!tu oksei miehet

Naisel

2. Kair Llndroos

3 PåivisärmäntÖ

Lopputuloksel naisel

1. KnsiKorpLjärvi

2. Johanna Herran,an

01.43:11

01:46t29

a l:49:11

5760.56

5585.46

5574.23

1000.0

982.23

968.09

02.2911

02:34:0€

A2:36:44

4531.59

4394.58

4337.87

791.86

773.55

763.74

Huonoista talven, kevään ja

hyvin läpL.

Juha Lehtosen par kymmenvuoiinen Lrmkointi Kierroksela sal

vihdo n kruununsa ja hänen ensimmåinen voitlonsa eijätä

edesjossiitelu le siaa. Kakkossliasta voidaankin siilen enem

månkin jossiteLla, jos halulaan mutla turhaa se on TLrosLuel-

Naisssakin saatiln uusl voltaia Krrsi Korpijärvi parln laiin

erinomaisesU laiiavana sekä muissakln lasa sena suoriitajana

saavutlivoilon, joka o ivarsln selvä Juha Lehtosen tåpaan

Naisissakin palkiniosjoista voldaan sitten jossitela, multa

samat sanat klrin kokonaiskilpailLrssak n.

Käynn stymässä on Kalevan Kieffoksen 40. kierfosia sis
juhavuos. Pau iArbeiuksen a kanaan inovoma kilpaluta-

alkukesän säistä huolimatta 39. Kalevan Kiefros saaiiin v etyä urheilullisesti

pahtuma on kestänyt vuosien saatossa, vaikka huippuvuo

sien osall stulamääastä oniaätyjäLkeen KlpaLu iikkuvsta

sie uista on liukkaa muita Kalevan KierrokselLa on edelleen

parlhårsa \uola dsös<å "e:tav?vsh 1Jr1a1len å<sa

On mielenkilnto sia seurata Klaus Kuusen, Au is Nikkasen la
Markku Tunlur n vuoden 2016 kieffosta. He ovai alnoat ker
täjät, Jol a on kalkilia 39. kerroksella hyvåksytyt srortukset
Saavatko he myös 40 kierrosta täyteen.

Odoiamme isää kieriäjiä, sillä vain jäsenislöllåän kasvava

joLrkko mahdo istaa Ka evan Kierroksen elinvolman myös

kohden vildetlå vuosikymmentä

Kuva-arvoitus

- tunnistatko suunnistajat?

l8 $&x-t.u.n kierros



Teksti: llkka Kiv

Kalevan Kierroksen kehittyjä
Parikymmenkiloinen graniittipaasi kotkafiguurilla varusteltuna on ehkä
oudoimpia palkintoja, joita Kalevan Kierroksella jaetaan. Palkintoa on
jaettu vuodesta 1994 alkaen.

Palkinnon syntyh storiå juontaa juurensa
vloteen 1993,lo o n nejå T!rui suunfa ta
kotoisin oevaa miestä, Jar Jååtnen Kaevi
Kurkjätui. Tmo Luomahaara sekä Simo
Ma kamäki st! vål itaa Hamburger Bdrsr
yökerhossa. Yön lunte na m ehel,loila ka kl
la olieria sla Lrheluta!slaa nuoru!svuosita
nltla vuosen saatossa urheiuja I kkuminen
y ipåålänså oliunohtunulja samälla vyötärdn
ympårysmitta ol kasvanui, päälyvåt poh-
d nnoGsaan sihen luokseen enä Kalevan
Kieiros on heidåfjullunsa. Samalå päatetli.
per!slaa Sexlhlon'nim nen seuralå lmoilta!,
tua vloden 1994 Kalevan K erokse -a

Koska yön a kana vereen kertyn€idef pro
m lejen halhdultLä påålös eio ut muullunut,
niin e multa klin tuumasta toimeef.

Kvarlelti kalseli k eroksen touhla s tten
seuraavan vuoden s så iäpäin la totesi, enä
pörukka tunt!u mon ta osin suhlauluvan
asiaan vårs n toskkomaisesl Yhteslå
kisamaikola asiåa tu silten lseinkin pohdis
kelluala koska kenelläkäån mehislå e ollul
mnåån ajatlstakaan lavo tel a menestyslå
edes omisså käsartoissaan n in ähdett n

kypstltelemaän ålålusla palkinnosla. joka
o isikaikkien keriåjen säavulertavssa Tosin
n iden kovimpien osa ta er ttå n vaikeasl

Naln JariJaal n€n muistelee palkinnon

'Tuon k ven larina stlen pohjaakin vånhaan
ånekdoottin kame n t lestyksestä. Kaikk
larmaaf letävät, m nka vuoks äikanaan
kamelie. keslävyyskisassa eräan om stajar
kamelialna vott eråmaaseikka Ln. No ker
rönpa lele salåiswden Se perustuikykyyn
y Iånkala kamel kllpailuun Toisin sanoen
kun vime seljuomat ennen sloritusla tLo
teltiin. niin voiltamaitonan kame n omistaja
aseltu tuomal lanteessa kameln takapuoele
I ilskivet kädessäänjajlui kuf kamelol
bpenamassa m!åån vesikauka osla fin
omistaja kålåltl kiv! iäasl kameiin kiveksiä
li skivilä yhteen, jolo n kamel imaisika!-
huissaan vielä enemmån vetlå, ku I yksikään
muisla klpalilosta. Tämä todsläa myös sen.
eltä nesleiasapano on pilkåaikasssa sLori-
tlksissa, kuten kercksessa, se tärkein asä

Ensimmä seks tul mie eef rpuslaa säå
deltävin kulatu n keljlin tosinså kytketyt
kullaharkon mal sel I liskivet voiltajan
kaulaaf. Säatö ketjuu ster, eltä se osuL
j!urivyöiärön ålåp!o e le. Kikan kalkanja

No se sa slilen kohdsiei! n mie kuvinla
ikamoinninlå keen väislyå kun lodetlin
etlå pahus,lämä eio e tåsapuolinen pak nto
m ehiieta naisile P ti keks ä jotak n seksL-
åalineLhaalimpaa la nopeasl

HaLtakv hakkåamosra löyty oiva kmpa e,
joka olijrurin i harmaa ja lärkäremäine.,
jola vuoden parhaan kehiltylän egovaalli. el
le perätijanoa Ekå tosaankaan päkntona
mkäåf kevytsarjalainen, vaän kaikestå huo-
kw ätuokk!us kotkifeenja milae neei jä
nim ky tteineen Sevaanonniin että vloden
m llaån paras kehiltyjå on änsainnul ponnis-
tuksesiaan vasiineen jota vielå puotaa mot
voida esmerki åån uusa keriäjä tekehååf
ehkå vlelä kovemmar suortukser itsenså
vottamiseksi. Sitähän tässä pa k nnossa ol
kysymys Tämä' kusesti kertävå' paknto
on s ttemm n såanul I nnåleen keh tlyjäle
ilseleen läävän mu slopalkinnon.

Näin siis synty päätös Kaevan Keffoksen
kehitlyjäf paknnosta. Sihen p tivie ä kehil
Iåå såän.Öt. sekä löytåå tapa he postilaskea
ru okset Flel 1994 sitten pa k ntojaetl in
ers mmåsen keiran. Tållöin vuodef keh tlyjä
ol Sirkka-Liisa Ka!kokari.

Säänlötä laatiessa päädr,1tiin sihe. eitå
sitoulumnen Kalevan K ercksele on se lär
kein krteeri. jolen va n kahlena peräkkäisenä
vlotenå kåikk klusilajia slorittaneet ovat
okeltetroja tävottelenäan pa kinloa ALn
pern paknlo kosk va n Kälevan Kierroksen
keriäjä. Tämä mwttuivuonna 2006,jo on
Sexlhon päätt, etlä myös Puolimalkalaiset
voval saada pa kinnon, kLnhan sama ku!
den ajin krteeritäyttyy

Kalevån K ercks-an tiasionnisla vuoteen
2012 asi vasrånneesta PerltiSa osesla töyty
sitten vastals tulosaskeniaån. Pertile eio Lt
mkään orgelma hoilaa iilåstojen pävtyksen
oheila myös vertailua kahden peråkkä sen
vloden luoslen verlaiua.jolen äsla ralkes
he posti Eikå Sexlhonin edes tatui.nut
uvåtå kuin tloppivuos kokouksesså. Tosin
nistäkn tuopesla taidetaan o a veäk n akå

Sexlh on seurana kasvoija kehttyivuosen
saalossa. l,i trkaulaiset kiertätät ovai heråtlå-
neet ansailtua huomiola nin Kalevan Kierck-
sen klpaluissa. Jukolan veslssäla parhaim
mllaan nyös Laan hovln monoianssessa
Saariselållå. Parha mmi aån jåsenrnäårä

ol parissåkymmenesså, m!ttå yLeisestikin

Kalevan K erosta vavåava ikäå.lyminen
hivultiväh lelen seuran toimnnäi ja sama la
myös kehittyjäf pa k nnof kohlao pohd rulti
Kuka hotaa pa k nnor jakamsen miten
iulosaskenra. kun Pe.tl salonenkn lopetteli
ti astoinl våstultään e kå hänen IBM Frame

tärlestelmänså enåa oilut kåytetlåvisså?

Jari Jaatinen ja ikuisesll sydåmeltåån sexlh-
lo.lainen Kaevar Kieroksen sihleer lkkä

\)4( l(aleva n kierro.s

Kv päålyiväl ehdotlamåa. Kaevan Kierck
sele. enå kehlllylän palkilsem nen ötetaan
v rällseks,säänlöten mokaiseksi pålkinnoksi
Ha ilus kokona suudessaån t!kiehdotusta
la asa tlotin vuoskokouksen pååtelläväksi
vuoden 2012 vuos kokouksee. jossa ehdo
tls hyvåksytllfja Sexthlon jåko palkrnon
v imeisen ke(a n TuusL assa 2 4 11 .2a12 sen
jälkeen palkinnon on sis jakårut Kalevan

Keh ttyjån vo tlåja on pernteisest vanyh!
åkkiä lmaanl!nut telo suuteen pa kinlojen-

taossa Tlafnetla elole mtenkään seurattu
kiercsvuoden ku uessa. Tämä yilåtykse-
isyys on olutpalkinnon suora Nykynen,
uudlstettu tielojärjesle ma råipLisi reaat a ka
seen todennäköisesti helposl kun pohjalte
luodaan edel sen vuod€n kuusi ajiä slorilta
feelja nä tä silte,r veraiaan i ihif joila on
mahdollsuldel k!uleen åjii Tälä voidaan
mieltiä murta spekuroinrija lakr koinl k n on
silo n helpompaåja lålstas palkntoieijäon

Yks hieno mpå äsota lässå palkinrossä on,
etlä se anlaa ka klle kenäj le måhdo isuu,
dettavoilela sitå Palkfto eierottele mehä
ta naisia, vaan mo emm lla sukupuo ila on
tasavertaiset mahdo lisLLdel tavoitela sitä.
Kyse on vain yksnkenasest onästa kehilty-
miseslå kluden alln yhie stL oksissä

Jar Jaalnen äheliäå veä lopuks leryesel
Ka evan Keroksele paiknnon perinleiden

Kleifoksen johdolla illee s is jålkossak n
olla moråalnen vasluuta oikeus perlstel
len päältaä, tulkiaja lodeta elteipalkinnon
aryokkuulta låtsteta eikä se saalouloå
larkoilukse iseen taklikortiin syylislyneele

å
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Teksti: llkka Kivi

Aukeaman kuvat Teemu Ojåpalo

Triathlonia hyvän asian puolesta
Kalevan kiertäjät ovat
tunnetusti hyväkuntoista
porukkaa, eivätkä pitkät
liikuntasuoritukset paljoa
pelota. Juha Nurmela
kuitenkin lienee sieltä
aivan ääripäästä, kun hän
kahden kaverinsa kanssa
päätti tempaista hyvän
asian puolesta suoritta-
malla kolme täysimittaista
triathlon-kisaa (uinti 3,8 +
pyöräily 1 80 + ja maraton
42,2 km) viikossa.

Tempauksen tavoitleena oli keräiä

varcja syöpälutkirn ukseen ja innostaa

ihmis ä lliitymään kanlasolu rek steriin.

Kantasouja käyteläan syöpäpotilaiden
hodossa. Eritysesti nuoria miehiä ha

lutaan innoslaa ja kannustaå | ittymään

reklsler n, sillä noin 70 % rekistefiin

N,4egaman projektin n me ä kulkevan

hyväntekevij syyskarnpanjan isä on

Jaakko [,Iått a, roista kerlaa nrukaan

ähl Juri Haver nen ja.luha Nurmela

I tty mukaan ryhmään tänä vuonna.
Kolmen ir aihlonin kisa toteutettiin
eLokuun ioisella viikolla Tahkolla. [/iehet
suoritt vai urakkansa sunnuniaina,
keskiv ikkona sekä lalrantaina 15.8.
osana Tahkon F nnirialhlon-tapahtu-
maa Kalevan Kierroksen pyöräily ol
auantaina 8.8. ell Juha kävi kevyesti
verrytielemässä Rajamäen tel ä, jonka.

lälkeen auton nokka suu ntasi Tah kol e,
mlssä ensimnräinen lrialhlon odolti lo

Noin 14 tunnin työpäivän jälkeen

tankkaamaan ja par n päivän Levolle pa

lauttelemaan, jotla keskiv kkona pystyy

tekemään saman uudesiaan.

Parl epo' la lankkauspäivää tekivät
iehtävänsä ja elenkin pyod Lyssä kampl

kiertyi mukavastija tasalsesti I ikkuen

samol e T4 tunnin haminoile lärnäk n

pä vä meni. Kokonåisuudessåån lopa
lonkin veffan nopeamnr n kuin avåLrs

påvånå.

Samaan a kaan kisan edelessä oli

o ut hyvä seumtå, että kåniåso Lrre

ksteriin ol kertynyt uusia nimiä. Juha
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odoti erlyisellä mielenkiinnolla n mien
kertymistä, sillä hAn on luvannutjuosla
maratonif jokaista l0 iitiynyttä henk öä
kohclen kahden vuoden aikana. S nä

saa jo Ka ev Saukkoienkin pistää
parasiaan, jolta pystyy såmaan.

Kaksiensimmä stä tiathlon å kulk
oma la ko mlkolla, toki matkan vårrella
o ijonk n matkaå kanssa iikkLrja.

Viimes-.nä pä vänä auaniainå eislten
laruinnuikaan enäå likkua piene ä
porukalla, kun koko Finftriath on n osal
istljaloukko ku ki malkassa mukana.

JLrhan osalia vlme nenkln päivä suju
mal kkaastija a ka pysyi reilusi ale 14
tunn n. Erlyisen huom onarvoistå on,
etlä hänen maratonaikansa on 4.26 00.

Jopa mone le kierläjälle nroinen aika
yksitiäisenä nraralonsuoitlrksena on
kova teko, puhumatiakaan viikon sisään
kolmannen irialhlonin pääiteeksi.

Finnlriathlon n päätleeks l\,,legaman-
t min numero apui lruutokå!patliin 4000
eurcn hintaan. Samaan a kaan käynns-
sä ol nryds ke€ys joka kasvått hyvän-
tekeväisyyspoltia 5000 euroon. Tälläkin
sumrnalla saadaan taas syöpåtukirnusta
ed stettyä omata osaltaan. Valliovallan
nip stäessä va itetlavast huipputul
kimukseen osoitetluja näärärahoja
tällais la rahoilla on suuri merkitys, ellä
tuikim!stoimintaa voidaan y låpitää
korkea aalulsena. Tällaisista pienistä
purorsta såadaan kootlua to voltavasti
ri ttävasli varoja.

l\.4egamanliimin toiminta on esimer-
killstä ja tovoitavast aktivoimullak n
vaslaavanlaiseen loiminlaan.

Kantasolurckisieriin voi liittyä
periäatleessa kuka tahansa peruslerue
18 - 40 -vuotias mies iai nainen. Oman
sovertuvuutensa voi tarkislaa sPR:n
verkkosivuiita lö),ly,,äsiä testistä:
http/www'sovinkoluovuttajaksi.li/

JK. Juha Nurnrelan tempaukset evät
o e lääneet tähän vaan monikertä-
jäkin sååttoi N4TV:n Kympin Lrulisten
kevennykseslä 10 10 havaitå, etta.luha
yhdessä Juuso A a-Tuuhosen kånssa
juoksi Vantaan maratonln takaperin
oppaana ioim neen Ferrix Hovin avLrs-

tukse la. Tu oksena aika 7.14.06, joka
on ainakin lakaperin juosiLrn marctonin
SE-alka.

L.. .t,,i

t"':

,t

H yvä ntekevä isyyst ath o I i n i stit
Juri Haverinen, Juha Nurmelaja
Jaakko Mattila.

V o,.utn kierros



Teksli. Leena Niemi

Kuuleeko Bryssel?
Kalevan kierros kutsuu!

No toki kuulee. Matti Suooonen kaivaa

syksyisin kalenterinsa esiin ja merkitsee

sinne seuraavan vuoden Kalevan

kierroksen osalajien päivämäärät

huolellisesti. Seuraavaksi hän varaa

lennot Brvsselistä Helsinkiin ia takaisin.

Näin hän on tehnyt jo 18 vuoden ajan.

-Yhtäkään 
osalajia eiolejäån)4 väliin. Vuoden nruui menot

suunnitel!aan kierroksen aikaiaulun mukaan, lvlatti kerioo.
Malkat Suomeen ovat mieluisia ioki muutenkln, sillä osa
perheestä asuu täällä. Måiiiiise toimii EU:n komissiossa
Brysselissä virkamiehenä, påätyönään såhkömaf kkinat.

Mutta mlten nyt kenellekään voi tulla mieleen käydä Bryssells-
tä käsin Kaevan kieffoksella? [,4atua vähän naurultaa, muiia
keftoo sitten, miien saisysäyksen lähleä mukaan kierrokselle.

-Olin 
parlkymmeniävuolta sitten kiinnostunut luistelusla ja

kävin Oulunkylässä luistelemassa. Vuonna 1997 tapasin siellä

ennen Jussinluist€lua sellaista e koista porukkaa, joka yritti

innostaa mukaan Kalevan kerrokselle. No, en nyt hetiosianut
ajaiusia, mutta päätin osallistua sinä vuonna myös Pogoslan

hiihtoon.

lmoittauduin silten 1997 kierrokselle Pogostan hiihdon
jälkeen, kun olin saanul sevitettyå, milen systeemitoimii,
Ol esimerkiks hyvä lietää, eilä veneen saa ainajotenkin

Vuoden veffan Mattiehti kiertää kotimaasta käsin, muiia
silten Bryssel kulsu. Eikä hyvin alkanutta haffastusta voinut
enää kesken jätiää.

Haioittelumahdollisuudei Belgiassa ovai osin påremmat, osin
huonommat kuin Suomessa. Kesäajeja, kuten pyöräilyäja
juoksua, voi harraslaa ympäri vuoden, rnutta talvilajien kans

-Onhan 
Belgiassakin talven makua, jos hyvin sattuu. Lähin

iäysimittainen luisteluratå tosin öytyy alle 100 km pääslä

Hollannisla, mutta en ole vielå käynyt siellä. Luonnonjåäl
lä luisielu on sattumanvarcista. Pai-kolme kertaa näiden
vuosien aikana Brysselissä on päässyt luislelemaan. Yhdesså
puistossa on pilkä ja malala lampi, joka joskusjååtyy. Siellä
voi käydä aamulla 7-9 välillä. Sitten polisit tulevat håålåmään
pois, s)./nä on kuulemma se, ettei laps Lle saa nå),tåä huonoa

esimefkkiä.

Lunta Belglassa voihyvällä t!urllla olla viikko taipafi tammi-

helm kuussa,latuja eivåltlämåttå o lenkaän. l\,4attiä lähinnä
olevat hiihtomaastol ovat Ranskassa, Elsassissa, noin 400
km påässä, jaAlpeile on matkaa 700 krn.

-Joskusosallistun 
Worldloppet kilpailuihin, esimerkiksi

Saksassa König Ludwig Laufiin, joka sopiiajallisesti hyvin
harjoittelukauteen. SieLlä on he ppo latu prcfiili ja jos lunta on

vähån, matkan pituus yhenee 50 kilometristä 40:een. Silloin
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vo h htää sekä

Suunnlstushadol

Suomessa, sillä
Be siassa eiole

lai ainakaan niitä

kohdalle.

-Suunnistus on
mLrkava laj . Mei-

Jukoal mi. l\,4 nä

tukaverinillarkku
Sipioemme

pilajia N,,lalli pohlii
jonkin aikaa, sillä

ehkä pyölä lyssä

kun harjoillelu jää
niin vähiin. Pldän

Perusvalikoimassa

aina paika laan, voisi
kokeilla myös vaihto-
ehtolajeja. Aloiteltalsiin
vaikka sillä, ellä kes-
kusie laan mahdolliss-
ta ajeistaja kokeil
aan kiinnosluneiden
kaissa. Uusia ajeja

maastojuoksu iai uinil,
Matlivsioi.

Kehillyjä-palkinnon

vuos na 2004la 2014.

-Ensimmäse lä ker
rala kaikki tulokseni

multa jälkimmäise lä

kerralla syy oli kyllä
han maiemaatlinen.

Suoritin edelisvuonna
soudun rneloen, -a kä

siitä saanut pisteitä.

vuonna piste tä kerlyi,
k!n laas iaftuin airoi
hn

Ystävät la tutiavat Bel
giåssa tietävät l\,4atin

nnostLrksesla Kalevan

-Ne, lotka ilsekin
!fieilevai, suhtautwät
kun n io ltavasli tähän
harrasiukseen, eivålkä
n-iterkään ihmetlele.

\

llutta ky lä suunnistus voisi ola se mukavin - tulee selåinen
vilija vapaa tunne, kun juoksee melsässä.

l\,4 kä siis velää kierfokselle vuodestå toseen?

Kalevan kierroksen suurlmpa vehätyksä on lajien mon -
puolisuus. Kun on kesä-ja talvilajeja, n in on hyvä syy vaihtaa
ajla. Kierlåminen on ehdotiomast iisekäslä honrmaa, muila

siitä saa energiåa. Ja se on hyvä, ettei siitä ole tehty liian
finlä on mukava o la mukana lhan harrasiLrspohjalta, e kå
iarvitse ke€tä tyylipisieiiä.

Matli arvio, että Ka evan kierfos on uudistunut oikeaan suun-
taan. Kierrosten yhdistärninen on hänen mukaansa osoiltautu-

Löytyisikö Belgiasta sitien muita innostuneiia keffoksette?

Eipä oe ketään ilmoiilautun ui. Iö ssä on ky lä yksiiriaih-
onisi, jola voisiyritiää houkuiella mukaan ainakin joihinkin
osålajeih n. Sen hulluuden asieikollå Kålevan kieffos iuntuu
vähäpätöise tä, l\,4atii nauraa.

Nä n saaliin Nurnrjärven pyöräilypälvä pulkkaan, sopat syötyä

la haastaltelu hoidettla. Vielä yhdet pyöräilyyn liiilyvät iervei-
set Malilla on:

-Asfa ttiteiden kunto ka paa paraniamista, nyl meno vähän
hirvlti.

$@ <.rcu.n kierros



Kuusan kosken U rheiluseu ra

joukolla kierrokselle

Tämän vuoden kierroksella nähtiin 100-vuotiaan Kuusankosken
joukkueet miehissä ja naisissa.

Kouvolan suunna la alettiin puuhata kaveriporukasta lähtjöilä
kerrokselle ja nopeasil kävi ilmi, eiiä pienellä rekrytoinnilla

saalaisiin kokonaisetjoukkueet kumpaankin sarjaan.Talvella
Kuusaanlammen retkiluisteluradalla kohtaaminen KUUS:n

pitkäa kaisen kieftäjän Lasse Käävän kanssaja sitä seumn-
neet keskustelutjohtivai opulta si hen, että joukkueet lähiivät
kierfoksele edustamaan pa kalistå seuraa.

[,4]esten puolella kokoonpanoon kuu uivat Lassen lisäksijo
aikaisemmin klerroksella koviksi nim ks tunnetui Jukka JäF
vinen ja Hannu Llekola. Ensimmäislä kelraa mukaan saaliin

houkutetua myös Esa Pylvänen, Antti Pönnija Kai Patjas.

Naisten joukkueeseen allekirjoittanutsai puhuttua kouvola-
laiset Kati Lindroos n, Niina Simolanja Johånna Partasen.

Kovan vahvisluksen joukkueeseen toi vantaalalnen Anne Ras-

ku, jolle varrnåst jä nåLkåå viirne vuoden kierroksen neljän-

neslä sijasta. [,4yösAnne Lehtonen ol lähdössä kierrokselle

miehensä Juhan innoiltamana, ja koska nopeal syövät hitaat,

saimrne myös toisenAnnen mukaan joukkueeseemme. ltse

lupasin tu la loivon mukaan vahvistukseksi edes muutamaan

ajin, koska kyllähän n)4 kierrcksen suu nnistusvastaavan ia
halituksessa istuvan piiää han uskottavuuden nlmissä ähteä

mukaån kierfoksele muutaman vuoden väein.

Tämä vuosl lähtiensikedalaislemme osalta likkeelle mei-

n ng Llä "kalsotaan mitä tästä lulee , mutta rnuutar.an hyvin

menneen lajin jälkeen mottona ioimi niin pitkäle kuin ikinä
pääsee". Nälkä siis se keästi kasvoisyödessä. Luisteluun

lähdetliin hyvin maltillisten treenausten perusieella, osa laisi
vetää luislimetjalkaan ensimnräislä kertaa vuoleen vasla
Ou unkylässä. Koska aikaisenrpia kelLotuksia eiolut, suu m-

maLle osalle kotui kohtaloksinämä sekaLaiset efät Esa lulste i

låhes soolona lähtönsä kolmanneks, ja samassa erässä Kai

påinelivuoden takaisia harjoituksia mu ste len kuudenfek-

Kai Pstjqantittw-
soutafiisen mallia. , -

Teksti: Sanna Karjalainen

juhlavuoden kunniaksi

Kuva: kka Kivi

Urheiluseuran

si. Kuumissa erisså Lasse vanhana pikaluisielijana olj koko
porukasta 24. ja Anne Rasku aloitU räväkäst ollen kieffoksen

Vuokattiin lähdetiln isolla poruka a yhieismajoitukseen. Jou'
kossa oli parernpia ja hieman heikompia hilhtäjiä, tavoitle-.1

kärkisijoistå läplpääsyyn. Onneks majapaikka ei ollut kauka-

na, kun ksa aam!na pafkkipa kalta käännyttiln vielä taka sin

mökille hakemaan sinne unohtuneita monoja. Käfklpäässä

etkaa rneno olisujuvaa, ja yslävällisen katsolan myötä rnyös

Hannulle saatin katkenneen sauvan tilalle nopeasl to nen
ja malka pääs jalkumaån. Sauvå olitokilyhyempi kuin

alkuperåinen, m!tta osui kuulemmå ju ud oikealle puo elle

niln se ei edes pahemmin ha lannut. Kelit ollvat suotuisat, jä

KUUS:n miehet ottivåtkin Järvisen Jukan johdolla sial 2 ja 15.

Esan vasiatessa to sesta hulpputu oksesta. Katfi puoeslaan
slvakoi nalsisla kuudennekslja Anne R. ainoana per nie sen

lykkjjänä niin kovaa kuin sinä päivänä pääsl. [,4yösAnne L.
ja N ina pääsväl maalin, joten viideslä lähteneeslä saimme
joukkuekisaan vaaditiavat neljä s!ortusla tehiyä. ltsehän
roidinrrorrrdn sii-a rieesså su.Jvå.t. erla Fnsinmå 1e_

kaatuminen muutåman kilomelfin jälkeen vielä mahdollisU tå

saiselle järvenjäälle lähdön, mutta toisel turvat sinä muutarna

sata metriä ennen maalalueen ohitusta mahdoll sti siidymisen
suorcan ensiapuun hautomaan polvia jääpusse la, jolen ei

tarvinnul lähteå kiipeåmään vaaroille.

Tuusulan mafalon le ähdeltiin pienimmällä mahdollise la

kokoonpanolla 4+4. Kalkille kuitenk n saaiiin lulos, ja miesten
joukkueen sisäisen kisan voitti Anlti seku nn in erclLa Jukkaan.
Ainoa maraionin juoksija ollAnne R., muut tyytyiväi puol-.I

lyhyempään felssuun.

Joukkuekisassa miehei ähtivät hakemaan kokemusta, ja

kärkipääniasotietäen ei suurla meneslyslä kokonaiskisassa
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edes odoielt! Miehet olivat kuitenkin
velä hihdonjälkeen vain 500 pistetlä
kärkeä perässä, tosln edele mahtu
kLritenkin kuus muuta U miä. Juoksussa
ero a ko jo hieman kasvaa Naisten
joukkuee a iavoitteena o isaada
neljä suoritusta lokaisesta lajisia muita
ensimmä sten lajien jä keen näytiista
vakiintuvan siihen hopeapaikalle KEN-
Sutlaren ja Niiaiden Neitoj-.n väliin.
Ero kårkeen olijo useita satasia, muiia
saman verran se ol myös ko mossjaan
Koska souiu pyöfälyja s!unnislus oli-
vat ehkä ne vahv mmat ajl, e k rvestä
ollu vielä puolvälssä klerrosta heitelty

Keuruulla ol kin sitlen aika lähteä unas-
lamaan n itä Vuokatin illan hämärinä
iunteina naapurpoytiin luvailujaionne-
ja. Ehkäjokin pien delalj ol m eh tä
jäånt4viimeistelyharjotuksissa huom
oimatta, kun soudun ionnin nappasikin
Lehlosen Jussi. Pieniä katetta Lrho a

ehkä kuitenkin oli oienrassa Nannun
repiessä itsensä sija le nejäja Jukan
o essa kuudes. Nannu ehtimåtkalla
kokeilla veneensä keulan keslävyytlä
slrhteessa väyäopastesiin. Ei kestänyl.
Naisten kisassa supef-Annet pääsivät
vauhtiin Raskun souiaessa kovatasoi
sessa naisten kisassa kolmanneksi vain
17 sekunlia kärkeen. Lehtonen ploles
laan pisteli kakkos ähdössä päivän nel

tänneksi kovmman ajan. Katri oli lopulta

kymmenes ja vuofosoulunå reiun läpi
vienyi N na 25. tse yritän ensivuonna
uudestaan ja unohdan tänä vuofna
koskaan soLrlamassa olleenikaan.

Pyöräilystä o il!pa odottaa myös pajon,
mutta melko ailla perusslof tuksil a
menliin niln miehissä kuin nais ssa. Anit
vahvana lempolykk na olti rniehissä
neljännen sijanja Esa oli kymmenes.
tse o in na sten sarlassa samala ajalla

to seksilLrlleen Johanna Herrasen
kanssa palkintopållila kolmas. P enenä
perlektionistina kymmenen m nuutin ero
kärkeen ei kuitenkaantyydyttänyt, joten
jääköön tånräk n osakilpailu mm. ole-
malloman lämmittelyn vlroksi nopeasti

Lähtökohdat suunn stLrkseen o ival
mielenk intoiset. Anne R. ählimetsään
kolr.antena vain re u kymmenen pistel
tä takana vaanivaa Ulla Yrlölää ede lä.
Vilme vuonna katkerast viimesillä fas-
tiväle lå hävitty kolmas sija o kyvänyl
pienen epä yksen sernenen Annen
m eleen, mutia metsään ldhdeti n
tekernään niin hyvä suoritus kuin vain
mahdollista Ullasta välitlämätlä Tällä
kertaa olvai tähdet kohdillaan ja hyvien
kir lläj en siivitiämänä An ne juoksi nai
sisla kuudenneksi kovimman ajan U an

läädessä vasto nkäymisien saatte ema-
na kauas laakse. Katrivasiasi pä vån
supersuof tu ksesta toseksi kovinrma a

naisten aja la. N kaf hajoam sen se
tosin vaati, mutta ka ke
K!n myös ioinen Anne suoriutui mef
sästä hyväksyiyst samoin ku n minä,
olimme saaneet keroksen vedeityä läpi
täydellä joukkueella. Luistelussa ja hiih
dossa hävis mme useta satoja pistelä
per aj KENSUtlari e, mlrtta juoksussa
kelkka kääntyi. Piste elumme vaihlel
sadasta kolmeensalaan pisteeseen,
ja KENSUilaren epäonneks he eivät
saaneei suunnisiLrkseen kuin ko me
suorliusla, joien viimeisen ja raikaisevat
ajnjälkeen p steet o ivat 123 erotukse
a medän hyväks lJos Ulla olsi naistef

kä rkivau lrtia juossut, mitä en iman epå
onfea epäile lainkåan mahdoilomaksi,
olis voitiota sie u meidäf neljä vastaan
heidän ko me mennyt rodella ilukaks.

N4iehissä puoeslaan metsään läht
lopu ta vå njoukkueen ensikertala set,
jotka seviytyvAt suhteellisen kunn alla
s eltä myös pois. Erlyinen hatunnosto
Antille loka e ta nnut ehiiä lainkaan
kesän a kanå kuntorcsieilleja kertoi
treenanneensa lukema a leoriakirjoja
suunnisiuksestal Katrin ja Esan opas-
tukse la mies saaliin ku lefkin metsään
ja omaioim sesli löysi sleliä velä
posk n vauhdista eimeno metsässå
jäänyt kilnn, rnLIta kuten monla kertaa
aiemrnin lodettu, suunnistusta eivo leia
pelkällä jLroksuvau hd a. Joukkuekisas-
sa miehet olval lopulta kuudes, tosin
prste ero kärkeen repesilo reilust yli
kahteen ja puoleen lonnin.

Tämän vuoden kierfos oli mielefkiln-
lo nen,la useammankin s!usla on
k!ulunul kommenltia, eltå kylä se
ensi vuonna on låhdetiävä uldestaan
kun nyt jäi harmiitavasti kuuden lajin
suoritus vajaaksi. Joten eiköhän ensi
vuonna iullaan KUUS:n sisäänajelut
tuliteräl liekkipaidal näkemåån jälleen,

väh niään naisten joukkueksan voittoa

Ku u s a n koskel a i set Katfi
Li nd rcos (toi ne n va sem ma lta)
ja Anne Rasku (oikea a)
tu u lettava t s u u n ni stu ke n
palkintojenjaossa.
Kuva: Sanna Karjalainen
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Kalevan Kierroksella jaetaan ansiomerkkejä määrättyjen kriteerien perusteella. Tavallisin ansiomerkkien
jakoperuste on pitkäaikaiset osallistumiset kierrokselle.

Kalevan Kierroksen Veljeskunta

Veljeskuniaan kutsutaan henkilöt, jotka ovai suoritianeet 25
hyväksyttyä Kalevan Kierrcsia.

Nro Nimi Koti- Lajit Aloitus-
paikkå (KK + KP) vuosi

61 Mika Lehtonen vaniaa 140 (140 + 0) 1991

62 Terttu Salonen Kisko 130 (111 + 13) 1985

Kalevan Kierroksen uudet
Kunniakiertäjät

Kunniakiertäjäksi nimiteläan henkilö, jolla on 60 hyvåks),,ttyä

Kalevan Kierroksen osakilpailua suoritettuna.

Nro Nimi Kotipaikka Lajit {KK + KP)
383 Ka Nieminen Riihimäki 62 (35 + 27)
384 KyösliHalonen Helsinki 6l (61 + 0)
385 Teemu Paananen Tervakoski 60 (60 + 0)

Kalevan Kierroksen uudet Ansioviirit

Kalevan Kieroksen Ansiovii myönneiääf henkiölle, jolla on
30 Kalevan Kieffoksen hyväks)4lyä osakilpalua suo iettuna.

Vuonna 2015 ansiomerkkien rajapyykin ovat saavuttaneet
seuraavat henkilöt:

Puolimatkojen suorilukset lasketaan mukaan ansioihin, kun

henk lö suoriilaa ensimmäisen hyväksytyn Kalevan Kierrck-
sen vuoden 2012jälkeen. Sama pe aate koskee myös Veljes-

Kalevan Kierroksen kehittyjä

Kalevan Kierroksen kehiltyjän palkinlo luovutetaan henki
lölle, joka kahden perättäisen vuoden aikana kuusiosalaja
suorittaneisia on saavutlanut suu mman pistepafannuksen

lajia kohden.

Henkilöiiä, jotka vuosina 2014ja 2015 ovat suorittaneet kaikki
kuusiosålajia hyvåks\,tysti, ol yhteensä 64 kpl. Kuuden kärk

Sta Nimi Kotipaikka Kehitys/laji
L Petle Hannula Vantaa 102.59
2. Antli l\,|änlynen Söde*ulla 86.58
3. JussiPi nen Helsinkl 79.05
4. JoukoTyrkäs Vantaa 75.83
5. Kari Hyrkäs Vantaa 71.42
6. [,4arkus llmar]nen Tu*u 67.45

tåih,i, t\esk rä Pyry t€tunen ia bkn

Nro Nimi
849 Sam Kauppinen
850 Pasi Uotinen
851 Pettefi Sandel

852 RailiTonteri
853 Lasse lvlikkelsson
854 Juha Ranianen

Kotipaikka Lajit (KK + KP)

Halmeniemi 32 (32 + 0)
Låht 32 (16 + 16)

Lohja 32 19+23)
l,4urikka 30 (18 + 12)

Lahii 30 (15 + 15)

Tampere 30 (14 + 16)

Kunniakiertäjien jaAnsioviiren saajien l!etlelossa merkintä
(KK + KP)larkoitlaa, m ten suoriluksei ovatjakaantuneet
Kalevan Kierroksen (KK) ja Kalevan Kierroksen Puolimatkojen
(KP)välillä. Kalevan Kierrcksen Puolimatkat o ival ohjelmassa
vuosien 1995 - 2012 välisenä aikana.
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lvliehet kokonaiskilpailu

2 6 Ton Pikkaralnen

4 6 i,,larkus Vålimäki

6 6 Markus llmarinen

Yleinen
1 6 ToniPkkarainen
2 6 Mark0s Vålmåk
3 6 Markus llmarren
4 6 Antii Ko*eakangas
5 6 Ollpekka Kalari

Miehet
Tuusu an Ta laatal 1 5760,56
Klntokornar 1 5585,46
Uskean Urhol l 5574,23
Vialan Vni 5561,30
Håmeenifnan Hitaat 1 5496,35
Uskean Urhol l 5494,67

558546
556i,30
u94.67
5223,79
5008,37
4769.38

lriehet 40
1 6 Juha Lehtonen Tuusran Talaajal l 5760.56
2 6 Ralno llakala Uskelån Urhol l 5574,23
3 6 Juha Pritlinen Håmeenlnnar Hilaal l 5496,35
4 6 Sami-Jukka Hämålåin€n TuusuanTa aalal l 54A4,74
5 6 Jounifi,lielinen Klntokonnal 1 5350,69
6 6 Jan Hevonoja Vialanvni 5295,17

Miehet 50

2 6 Jlha-Pekka Kerånen

5 6 Tuomas Seppälä

Miehet 55
1 6 Kari Könink

3 6 Jåakko Pentlnen

6 6 Lasse lMikkessor

Miehet 60

2 6 Pekka Påkkanen
3 6 Jaakko Pärssnen

Miehet 65

5 6 Ramo Hämäiäinen
6 6 Råfio Liukkonen

Miehet 70
1 6 Matl Suihkonen

5 6 Osmo Kiiski

Naiset
Naiset kokonaiskilpailu

2 6 Johanna Henanen

Yleinen
1 6 Johanna Heiranen
2 6 Anna Keskisaari

4 6 Sanna Supporen
5 6 EtliKantola

Naiset 40

6 U la Yrjölä
5

6

36

56
66

KENSUttarel

KENSUilarel

KENSUltarel

KENSUttarel

4531.59
4394.58

4337,47
4269,77

4081,87
3916.49

4394 58
3819 25

Uskelan Urhotlarel 371A 24
EspoonAkiles 3644 47
Hitåat Nedol 343816

3350 74

4531,59

4337,47
4269.77

4081,87
3916.49
3518,12Uskean Urhol l 5184,61

4952,75
KENSU KK 4725,30
Tetuakosken Pato 1 4596,31

4444,29
Uskean Urhol2 4261,66

KENSU KK 5029 30
Kuntokonnat 1 4921 9A
Tusulai Tallaajat2 4aA4 25
Palu ahl 434A,74
ccRT 42A9.A4
Pajulahli 4128,83

Tamme an Ryske I 4821,69
Pajulahti 4597,38
Teruakosker Pato 1 4524,49
KENSU KK 4512,82
Håmeeninnan Hitaat I 4485,71
KENSU.KK 44202A

Espoon Elanat 4465 53
Tuusulan Tallaajat2 4357 97
Tuusulan Tallaajat2 4139 64
Tlusulån Tallåajat3 4027 A0
Uskelan Urhot2 3826 39

3297 56

3197,20
3190,98

Kunlokonnai | 3123,83
HämeenlinnanHltaat2 3052,96

3020,48
TulsulaiTalLaajal4 2561,A2

Naiset 50

2 5 Heidi Koruenlausta
3 5 Raija ULno-Keränen

Naisel 55*)
1 6 RiiltaYnrilå (N60)

3 6 Tina Koski Larlaja

5 4 KatiJulti(N60)

Naiset 65
I 6 Maia Liisa Salonen
2 6 Lalla Paironen - Juryanen

Miehet 75

2 6 Jorma Löytlyniem
3 6 Raner Blomster

[riehet alle 22
1 5 Juuso Nurminen

3395,97
KK Lånsi-Uls maa 3 2611,52

2401,14

UskeanUrhottarel 3886,20
2513,76

Selän silkeåt sivislyneel 1923,89
Selån silkeäi sivislyneel 1817,29

1442,40

3822,96
1630,70
1257.27

*) Sääntöjen mukaisesii N60-sarjan kilpailijat siirretty
N55-sarjaan

2424,46
Teruakosken Påto 2 2424,47
Tuusulan Tallaajai 5 1632,94
Tlusulan Tallåajai 6 1374,a1

1463,22
1330,32

KK Låfs-Llusimaa 1 3416.21
Kuntokonnat 1 3431.19

Kalevankienäjär 1 3246 94
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Luisielu Hiihto Souiu Pyöräily Suunnistus

LAHJAKORTTI

La,l'uja,l<,o,rttL

Olen maksanut vuodenV
Kalevan
kierros

Kalevan Kierroksen jäsenmaksun puolestasi,
llmoittaudu Kierrokselle

wwwkalevankierros.fi -sivustolla.

Reippaita kuntoiluhetkiä tojvottaen

Hanki ystävällesi, työkaverillesi, puolisollesitai muulle sopivalle henkilölle Kalevan kierroksen
lahjakortti. Lahjakortilla saaja voi maksaa oman jäsen- ja kilpailumaksunsa tai käyttää osamaksuna
joukkuekilpailun maksuun.
Lahjakortin voit hankkia maksamalla 50,- Kalevan kierros ry:n tilille Fl42 5780 0750 1788 45.
Merkitse maksuun lahjan saajan nimija lähetä kopio maksutositteesta Kalevan kierros ry:n sihteerille
(ilkka.kivi(at)kolumbus.fi), niin saat lahjakortin postitse.
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l(alevan
kierrots

Ku uden kestävyyslaj i n yhteiski I pai lu Suomessa
Ajankohta
30.01.
19.03.
21.O5.
o2.o7.
20.08.
25.O9.

Luistelu - Seinåjoki
Hiihto - Jyväskylä

r) Paillinen vuosi, iolloin ensisijainen hiihtotapa on perinteinen. Vapaan
molempien hilhtotapojen tulokset yhdistelåän.

'z) Puolimaratonin juosseiden aika kerrclaan 2,3:lla.

Alustava vuoden 2017 suunnitelma:

Laji
Luistelu
Hiihto
JUOKSU

Soutu
Pyöräily
Suunnistus

Matka
30 km
45 km
21.1142,2 km
30 km
66 km
15 km

Paikkakunta
Helsinki
Vuokattir)
Tuusular)
Keuruu
tini
Hämeenkyrö

hiihtäjien ajat kerotaan 1,18j]a, jonkå jälkeen

Juoksu - Tuusula
Souiu - Keuruu

Pyöräily litti
Suunnistus Hämeenkyrö

Kalevan Kierroksen ilmoittautuminen lapahtuu Kalevan
Kierrcksen www sivujen wwwkalevankieffos.fikaltta ja mak
samalla 50,00 eurcn maksu 20.01-2016 mennessä Kalevan
Kieros ry:n tilille Fl42 5780 0750 1788 45. [,4aksu sisätää
20,00 eurcn jäsenmaksun sekä 30,00 euron kilpailumaksun.

Huom: Kalevan kiefios hyväksly maksun maksamisen SpoF
tipassillal

Kalevan Kierroksen joukkuekilpailun i moittautr.rmismaksu on
200,00 eu roa joukkueelta (enintään 6 kilpailijaa). lMaksu sisäl-
tää henkilökohtaisen jäsenmaksun 20,00 euroa. Joukkueen
jåsenel on nimeltävä ilmoittautuessa, viimelstään 20.01.2016.

Jos osallistuit Kalevan Kierrokselle v.2015, älä rekiste-
röidyenää uudelleen vaan kirjaudu käyttäjätunnuksellåsi
ja ilmoittaudu kierrokselle sitä kautta.

Uudetjäsenerja kaikkivanhat, jolka eivät olleet mukana
201 5, kåykää rekisteröitymässå ennen ilmoittautumisla.

Kalevan Kierroksen sarjat:
N,liehel Yleinen, l\,440, 1450, M55, M60, 1165, 1,170 ja tM75
Naiset Yleinen, N40, N50, N55, N60, N65, N70ja N75
Nuoret ale 22 N,4 ja N

Voit hankkia myös lahjakortin, jonka arvo 50,00 euroa. Lahja-
ko'lillå voi sen saajå nåksaa orran henkrlöhoh€isen .äsen- . a
kilpåilumaksunsa tai käyttäå sen osana joukkuemaksua.

Hankkimalla vähintään yhden uuden jäsenen, joka eisisä y
joukkueeseen, saat vapauiuksen omasta jäsenmaksusta.
lmoita nimesija hankkimiesi u us en jäsenten nimei [,4ikko
Fagerströmille (mikko.p.fagerstrcm(at)elisanel.fi). thoittaudu
kuitenkin edellä esileiyllä tavalla.

Jäsenmaksuun sisältyy mitali ja kunniakirja vähinlään neljä
lajia hyväksyltäväsii suoritt3 neille, ei sarjoissa jaettavat
palkinnot, vuosikiia ja tapatumavakuutus. Vakuutus kailaa
osakilpailulsekä niihin välittömästi liitlyvätedestakaiset kilpai,
lumalkat.

Henkilökohtaislen sarjojen isäksi joukkuekilpailut enintään 6
hen kisin joukkuein sekä miehille että naisille.

Lisätietoja: w\,l,l].r'.kalevankrerros.f i ja
ha lituksen jäsenet.


